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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Energi listrik merupakan kebutuhan pokok sekarang ini

karena selain sebagai penerangan juga digunakan untuk

melakukan sebuah usaha seperti foto kopi, rental komputer dan

warnet. Kebutuhan energi lisrik yang terus meningkat membuat

banyaknya dibangun pembangkit listrik.

Kebutuhan energi di Indonesia saat ini masih didominasi

oleh energi yang berbasis bahan bakar fosil, seperti minyak bumi

dan batu bara. Kerugian dari bahan bakar fosil adalah sifatnya yang

tidak ramah lingkungan. Selain itu bahan bakar fosil merupakan

energi yang tak terbarukan sehingga, jika dieksploitasi terus-

menerus cadangan bahan bakar fosil akan habis. Oleh karena itu

perlu dikembangkan sumber energi alternatif yang dapat

menggantikan sumber energi berbasis fosil yang tidak ramah

lingkungan dan bersifat terbarukan. Indonesia merupakan Negara

yang memiliki sumberdaya alternatif yang sangat melimpah.

Berdasarkan data Departemen Energi dan Sumber Daya

Mineral (ESDM), saat ini potensi energi terbarukan Indonesia cukup

besar. Untuk tenaga air, misalnya tersedia potensi 75.670

Megawatt (MW), tetapi kapasitas terpasang baru 4.200 MW. Begitu
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juga dengan panas bumi yang memiliki potensi 27.000 MW,

sementara kapasitas terpasangnya baru 817 MW.

Dengan potensi mikrohidro, yang tersedia sekitar 712 MW,

dan kapasitas terpasang baru 206 MW. Lantas, untuk energi

biomassa, potensinya mencapai 49.810 MW, kapasitas

terpasangnya baru 445 MW. Untuk potensi tenaga surya (matahari)

sebesar 4,8 kWh/m2/hari, dengan kapasitas terpasang baru 8 MW.

Demikian juga dengan potensi angin yang mencapai 3-6 m/detik,

kapasitas terpasangnya baru mencapai 0,6 MW.

Pembangkit listrik microhidro merupakan pembangkit listrik

skala kecil, dengan memanfaatkan sember daya alam ketinggian

dan debit air yang tersedia relatif rendah. Masih banyak sumber

energi yang berasal dari tinggi air jatuh dibawah 10 meter yang

belum digunakan hingga saat ini.

Dari uraian sebelumnya pada Tugas Akhir ini, akan

melakukan Perancangan dan Pengujian Turbin Kaplan dengan

variabel  ketinggian dan debit air.
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1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah

bagaimana perancangan dan pengujian Turbin Kaplan dengan

variabel perubahan debit dan ketinggian air jatuh.

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Mendapatkan rancangan dan konstruksi Turbin Kaplan yang

sesuai.

2. Mendapatkan pengaruh ketinggian dan perubahan debit

terhadap putaran Turbin Kaplan dari pengujian yang dilakukan.

1.4. Manfaat

Pengembangan pembangkit listrik mikrohidro atau Turbin

Kaplan berskala kecil ini diharapkan akan memberikan manfaat

diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam pembuatan pembangkit listrik

mikrohidro di kemudian hari.

2. Mampu mengembangkan pemanfaatan sumber daya air yang

tersedia menjadi energi listrik melalui Turbin Kaplan mikrohidro.
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1.5. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam perancangan

dan pengujian turbin Kaplan perlu dilakukan adanya pembatasan

masalah yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Ketinggian 4 m dari SDA yang tersedia.

2. Variasi debit menggunakan variasi bukaan pintu air.

3. Sudut sudu jalan 450

4. Sudut sudu pengarah 450

5. Ukuran-ukuran utama turbin Kaplan didapat dari grafik nq

Fritz Dietzel, halaman 54.

6. Penulis tidak menghitung gaya yang terjadi pada kontruksi

turbin Kaplan.

1.7. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya sistematika penulisan sangat diperlukan

dalam penyusunan laporan sehingga dapat terlihat secara jelas dan

sistematis tentang hal apa yang akan dibahas diantaranya sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang,

rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat, batasan

masalah dan sistematika penulisan.



5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang kajian pustaka yang terdiri

dari energi air, klasifikasi turbin air dan turbin Kaplan,

pemilihan jenis turbin yang didasarkan pada tinggi

jatuh (H) dan jumlah putaran spesifik, kecepatan

spesifik, debit dan head, serta efisiensi dan daerah

kerja, Rumus perhitungan jenis turbin Kaplan

diantaranya kecepatan spesifik, kecepatan keliling,

diameter, segitiga kecepatan, kecepatan aliran, profil

sudu, tinggi sudu pengarah, daya, gaya aksial dan

efisiensi turbin Kaplan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang diagram alir penelitian,

bahan dan alat, tahapan penelitian, instalasi

penelitian, lokasi penelitian, dan analisa perhitungan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan tentang hasil pengujian dan

pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelasankan tentang kesimpulan dari hasil

penelitian dan saran mengenai tentang kemungkinan

pengembangan penelitian yang akan dilakukan lebih

lanjut.


